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INFORMACE K TURNAJŮM ČSKE V ROCE 2014

Vážení členové ČSKe,

v následujícím dokumentu jsou popsány změny organizace turnajů ČSKe, změny 
v nominačním systému na Mistrovství České republiky a pravidla po organizování turnajů ČSKe, 
které nabydou účinnosti k 1.1.2014. Zároveň je zde obsažena výzva pro případné zájemce 
o pořadatelství turnajů ČSKe v roce 2014.

1. Nominační systém pro postup na Mistrovství ČR

VV ČSKe se na svém zasedání dne 4.12.2013 rozhodl opustit dosavadní dvojkolejnost, kdy 
o postupu na MČR rozhodovalo jednak umístění v samostatném žebříčku z Národních pohárů ČSKe
a jednak umístění v samostatném žebříčku ze „soukromých“ nominačních turnajů.

Nově tak bude o nominaci na MČR rozhodovat pouze umístění v žebříčku z Národních 
pohárů ČSKe.

V soutěžním cyklu pro danou věkovou kategorii budou vypsány tři národní poháry.
Z celkového žebříčku bude postupovat osm nejlepších závodníků, kteří budou doplněni 

závodníky z krajských nominací, případně divokými kartami Rady reprezentace či STK ČSKe.

2. Národní poháry ČSKe, Liga kumite týmů ČSKe

2.1. Národní poháry ČSKe, Liga kumite týmů ČSKe do března 2014

Vzhledem k již probíhajícímu cyklu národních pohárů a nominačních turnajů pro MČR 
seniorů a Masters proběhnou v lednu a únoru 2014 dva národní poháry seniorů podle 
dosavadního systému.

Stejně tak proběhne podle dosavadního systému i celá Liga kumite týmů 2014, jejíž dvě 
základní kola proběhnou společně s národními poháry seniorů a finále proběhne v rámci MČR 
seniorů a Masters.

2.2. Národní poháry ČSKe, Liga kumite týmů ČSKe od dubna 2014

Stěžejní myšlenkou nového systému, který se začne plně uplatňovat od dubna 2014, je 
oddělení juniorských kategorií v rámci národních pohárů od ostatních mládežnických kategorií 
a jejich připojení ke kategorii seniorů.

Nově se tedy budou pořádat zvlášť národní poháry žactva a dorostu, a zvlášť národní 
poháry juniorů a seniorů, ke kterým bude nově přiřazena i „přechodová“ kategorie U21, tedy
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závodníků od 18 do 20 let věku. Na MČR však zůstane kategorie juniorů spojena s ostatními 
mládežnickými kategoriemi z důvodu únorového termínu Mistrovství Evropy EKF.

Zároveň dojde k propojení národních pohárů se zápasy ligy kumite týmů, jako tomu bylo 
doposud v případě seniorských národních pohárů. Na národních pohárech žactva a dorostu tak 
bude zároveň probíhat i liga kumite týmů kategorie dorostu a na národních pohárech juniorů a 
seniorů bude zároveň probíhat liga kumite týmů kategorií juniorů a seniorů.

Celkově tedy budou pořádána tři základní kola ligy kumite týmů, která vyvrcholí finálovými 
zápasy pro všechny věkové kategorie na MČR seniorů a Masters.

Cílem tohoto rozdělení je usnadnění situace dorostencům, kteří doposud museli jezdit na 
své národní poháry a výhradně kvůli lize museli jezdit na jiné turnaje. Stejně tak je cílem pomoci 
juniorům, jejichž věková kategorie v disciplíně kata se překrývá s kategorií seniorů a rovněž tedy 
museli jezdit na různé turnaje. Navíc zavedením kategorie U21 dojde k navýšení možných startů 
pro závodníky pohybující se mezi juniorskou a seniorskou kategorií i v kumite.

V tomto ohledu je však potřeba upozornit na skutečnost, že soutěžní cyklus pro MČR 
mládeže není totožný jako soutěžní cyklus pro ligu kumite týmů. Zatímco tedy národní poháry 
mládeže budou probíhat v cyklu „jaro – podzim“ s následným MČR v prosinci, liga kumite týmů 
bude probíhat v cyklu „podzim – jaro“ s následným finále ligy kumite týmů v únoru nebo březnu.

Trochu přehledněji je tato problematika popsána v následující kapitole „Soutěžní kalendář 
ČSKe v roce 2014“.

3. Soutěžní kalendář ČSKe v roce 2014

25.1.2014 NP seniorů, 1. kolo Ligy kumite týmů 2014
- NP seniorů je nominační soutěží pro MČR seniorů 2014 (březen 2014)
- liga je prvním základním kolem ročníku 2014, finále proběhne v březnu 2014
- liga je pro všechny věkové kategorie (dorost, junioři, senioři)

15.2.2014 NP seniorů, 2. kolo Ligy kumite týmů 2014
- NP seniorů je nominační soutěží pro MČR seniorů 2014 (březen 2014)
- liga je druhým základním kolem ročníku 2014, finále proběhne v březnu 2014
- liga je pro všechny věkové kategorie (dorost, junioři, senioři)

8.3.2014 NP žactva, dorostu a juniorů
- poslední NP, na kterém budou obsazeny kategorie žactva, dorostu i juniorů
- NP je pro žactvo, dorost a juniory první nominační soutěží na MČR mládeže 2014 (prosinec 
2014)
- na tomto NP neproběhne soutěž ligy

29.3.2014 Mistrovství ČR seniorů a Masters 2014, Finále Ligy kumite týmů 2014
- na MČR seniorů startují nominovaní závodníci ze všech nominačních turnajů podle 
dosavadního systému
- finále ligy je určeno pro nejlepší čtyři týmy z každé kategorie ze dvou základních kol 
konaných v lednu a únoru 2014
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7.6.2014 NP žactva a dorostu, 1. kolo Ligy kumite týmů dorostu 2014/2015
- první NP, na kterém budou obsazeny pouze kategorie žactva a dorostu
- NP je pro žactvo a dorost druhou nominační soutěží na MČR mládeže 2014 (prosinec 2014)
- liga je prvním základním kolem pro finále ligy 2014/2015 (únor nebo březen 2015)

4.10.2014 NP juniorů a seniorů, 1. kolo Ligy kumite týmů juniorů a seniorů 2014/2015
- první NP, na kterém budou obsazeny pouze kategorie juniorů a seniorů (a U21)
- NP je pro juniory druhou nominační soutěží na MČR mládeže 2014 (prosinec 2014)
- NP je pro seniory první nominační soutěží na MČR seniorů 2015 (únor nebo březen 2015)
- liga je prvním základním kolem pro finále ligy 2014/2015 (únor nebo březen 2015)

25.10.2014 NP juniorů a seniorů, 2. kolo Ligy kumite týmů juniorů a seniorů 2014/2015
- NP je pro juniory třetí a poslední nominační soutěží na MČR mládeže 2014 (prosinec 2014)
- NP je pro seniory druhou nominační soutěží na MČR seniorů 2015 (únor nebo březen 2015)
- liga je druhým základním kolem pro finále ligy 2014/2015 (únor nebo březen 2015)

8.11.2014 NP žactva a dorostu, 2. kolo Ligy kumite týmů dorostu 2014/2015
- NP je pro žactvo a dorost třetí a poslední nominační soutěží na MČR mládeže 2014 
(prosinec 2014)
- liga je druhým základním kolem pro finále ligy 2014/2015 (únor nebo březen 2015)

6.12.2014 Mistrovství ČR mládeže 2014
- na MČR startují nominovaní závodníci kategorie žactva, dorostu a juniorů
- na MČR neprobíhá soutěž ligy
- nově bude MČR mládeže pouze jednodenní soutěží

leden 2015 NP juniorů a seniorů, 3. kolo Ligy kumite týmů juniorů a seniorů 2014/2015
- NP je pro juniory první nominační soutěží na MČR mládeže 2015 (prosinec 2015)
- NP je pro seniory třetí a poslední nominační soutěží na MČR seniorů 2015 (únor nebo březen 2015)
- liga je třetím a posledním základním kolem pro finále ligy 2014/2015 (únor nebo březen 2015)

únor 2015 NP žactva a dorostu, 3. kolo Ligy kumite týmů dorostu 2014/2015
- NP je pro žactvo a dorost první nominační soutěží na MČR mládeže 2015 (prosinec 2015)
- liga je třetím a posledním základním kolem pro finále ligy 2014/2015 (únor nebo březen 2015)

4. Výzva pořadatelům

VV ČSKe tímto vyzývá zájemce o pořádání výše uvedených soutěží ČSKe, aby svoji 
kandidaturu zaslali na e-mailovou adresu stk@czechkarate.cz, a to následovně:

 na turnaje pořádané v 1. pololetí 2014 nejpozději do 31.12.2013

 na turnaje pořádané v 2. pololetí 2014 nejpozději do 15.2.2014

O přidělení pořadatelství konkrétního turnaje bude rozhodovat VV ČSKe zejména 
s ohledem na co nejširší pokrytí území ČR.

Podmínky pořadatelství se liší pro turnaje označené v předchozí kapitole červeně a pro 
turnaje označené v předchozí kapitole modře:
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Červeně označené turnaje:
Turnaje, které z větší části zajišťuje ČSKe a pořadatel plní roli „spoluorganizátora“

Hlavní práva a povinnosti pořadatele:

 pořadatel je povinen zajistit smlouvu na pronájem haly na 6 tatami a uhradit nájemné

 pořadatel je povinen zajistit odpovídající počet zdravotního personálu

 pořadatel je povinen zajistit přípravu haly

 pořadatel je povinen zajistit organizační tým pro vykládku a nakládku automobilu 
s vybavením pro soutěž, položení a rozložení tatami a pro řízení soutěže po technické 
stránce

 pořadatel je povinen zajistit občerstvení pro organizační tým

 pořadatel je povinen vypracovat propozice na soutěž a zajistit propagaci soutěže

 pořadatel je povinen zajistit všechny ostatní nezbytné věci, které nezajišťuje ČSKe

 pořadatel má nárok na dotaci ve výši 20.000,- Kč

 pořadatel si může zajistit další dotace či sponzorské dary, které jsou jeho příjmem

 pořadatel si může zajistit obsazení reklamních ploch kromě ploch u stupňů vítězů; výtěžky 
z pronájmu těchto reklamních ploch jsou jeho příjmem

Hlavní práva a povinnosti ČSKe:

 ČSKe je povinen zajistit dovoz a odvoz tatami a dalšího materiálu

 ČSKe je povinen zajistit výpočetní techniku pro řízení soutěže

 ČSKe je povinen zajistit obsluhu výpočetní techniky na každé zápasiště + centrální počítač

 ČSKe je povinen zajistit stoly a dvě židle ke každému zápasišti

 ČSKe je povinen zajistit stupně vítězů včetně reklamních ploch

 ČSKe je povinen zajistit kamery zajišťující přímý přenos na internet včetně obsluhy

 ČSKe je povinen zajistit ozvučení

 ČSKe je povinen zajistit online přihlašování na soutěž

 ČSKe je povinen zajistit diplomy a medaile pro závodníky včetně ceremoniálu při předávání 
cen

 ČSKe je povinen zajistit ohraničení prostoru pro závodníky

 ČSKe je povinen zajistit moderátory soutěže

 ČSKe je povinen zajistit nominaci rozhodčích a STK a výplatu jejich odměn

 ČSKe je povinen zajistit výplatu odměn pro závodníky ve vybraných kategoriích

 ČSKe je povinen zajistit občerstvení pro rozhodčí

 ČSKe je příjemcem startovného, které rovněž sám vybírá

Modře označené turnaje:
Turnaje, které zajišťuje pořadatel kompletně ve své režii. ČSKe zajišťuje pouze nominaci 

rozhodčích a STK.
Pořadatel je příjemcem startovného, přičemž bylo ze strany VV ČSKe schváleno, že 

startovné lze vybírat za každou obsazenou kategorii.
Pořadatel má nárok na dotaci ve výši 40.000,- Kč.




